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مشخصات فنی محصوالت خانواده تندر 90

ای�ن خودرو به عن�وان خودرويي ج�ادار و اقتصادي يك�ي از خودروهاي
كالس  Bمي باش�د كه هم اكنون در سايتهای توليدي رنو در چند كشور
مختلف در حال توليد بوده و در اكثر كشورهاي خاورميانه ،آسيا و اروپاي
شرقي محبوبيت فراواني كسب كرده است.

تيپ
كد محصول

تن��در  90موفقيت خود را مره��ون برخورداري از طراحي ج��ادار ،ايمن و
مصرف سوخت پايين ميباشد.

« به روز رساني :بهمن  / 95احتمال تغيير در تجهيزات و امکانات خودرو وجود دارد .لذا به کد محصول مندرج در باالي جدول مشخصات فني و اسناد خودرو توجه فرماييد» .

تندر  90اتوماتيك
شركت ايران خودرو با استفاده از تكنولوژي شركت رنو و با هدف آسودگي
و راحتي بيش��تر مش��تريان خويش بخصوص در هنگام ترافيكهاي شهري
يا س��فرهاي طوالني ،اقدام به ارائه تي��پ اتوماتيك محصول تندر  90براي
مص��رف كنندگان اين خ��ودرو نموده اس��ت .اس��تفاده از تكنولوژي باالي
گيربكس در كنار قيمت مناسب خودرو از مزاياي تندر  90اتوماتيك است.
همچني��ن يكي از قابليته��ای ديگر اين گيربك��س ،دارا بودن حالت تيپ
ترونيك (قابليت تعويض دنده بصورت دستي) است.

 E2اتوماتيك

 E2دستي

56374

56077

نوع موتور

K4M

حجم موتور (ليتر)

1/6

حداكثر قدرت موتور (اسب بخار)

 5750( 105دور در دقيقه)

حداكثر گشتاور موتور (نيوتن متر)

 3750( 140دور در دقیقه)
16

تعداد سوپاپ

يورو 4

استاندارد حد آاليندگي
گیربکس

 4دنده اتوماتيك

 5دنده دستی
175

حداكثر سرعت ()km/h
شتاب صفر تا  100كيلومتر (ثانيه)

10/2

11/7

ميانگين مصرف در خارج شهر (ليتر)

5/6

6/6

ميانگين مصرف تركيبي (ليتر)

6/9

8/3

ابعاد خودرو (طول/عرض ارتفاع) ()mm
فرمان
ترمز
كيسه هواي ايمني ()Airbag

4247 × 1740 × 1534
هيدروليك
جلو ديسكي و عقب كاسه اي  -ترمز  ABSچهار كاناله به همراه EBD

راننده و سرنشين جلو

سيستم ايمني

سيستم ضد سرقت (ايموبياليزر)

سيستم تهويه

تنظيم دستي

سيستم صوتي

راديو پخش  MP3با  AUXو  - USBبلندگوهاي جلو و عقب

چراغها
آينههاي جانبي
صندليها
شيشههاي باالبر

چراغ مه شكن جلو و عقب  -چراغ نقشه خوان جلو  -چراغ خطر سوم  -تنظيم زاويه نور چراغهاي
جلو از داخل  -چراغ داخل داشبورد
تنظيم برقي و داراي گرم كن
قابليت تنظيم ارتفاع صندلي راننده  -پشت سري صندلي جلو و عقب با قابليت تنظيم ارتفاع
جلو و عقب برقي

نوع و سايز رينگ و تاير چرخ

آلومينيومي 185 / 65 R 15 -

رنگ تزئينات (تريم داخلي)

تريم خاكستري

س�اير تجهيزات و امكانات  :كامپيوتر س��فري (اطالعات مسافت و مصرف سوخت) ،س��پر همرنگ بدنه ،قفل مركزي ،آفتابگير سمت مسافر با آينه،
كفپ��وش ،كمربن��د ايمني  3نقطهاي جلو با قابليت تنظيم ارتفاع ،جاي ليوان صندلي جلو ،گرمكن شيش��ه عقب ،جاي نقش��ه صندلي جلو ،بوق 2
شيپوره ،تزيين كروم جلو پنجره ،قاب كرومي پشت آمپر و پاركابي با آرم رنو.
سپر جلو ،صفحه نمايش آمپر ،دسته دنده و نمايشگر تندر اتوماتيك با تندر معمولي متفاوت است.

